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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১
মটললগ ান : ০৪৬৬২-৭৫১৫
যাক্স
: ০৪৬৬২-৭৫২২৪
ই-গ ইল : chairman@mpa.gov.bd
ওগেব সাইট : www. mpa.gov.bd
নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৫(অোংশ-১).২০১৮- ৩৭৩

০১ ম ব্রুোলর ২০১৮ লরিঃ।

লবষে : মনৌপলরবহন ন্ত্রণালগে আো ী ০৬২০১৮-০২- তালরগে অনুলিতব্য ালসক স ন্বে সভার আগলাচ্যসূচ্ীর
বাস্তবােন অগ্রেলত প্রলতগবদন মপ্ররণ প্রসগে।
সূত্র : মনৌপ এর পত্র নোং- ১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৬(অোংশ-৪)-৯৯, তালরেিঃ ০১২০১৮-০২- লরিঃ।
উপর্য ৃক্ত লবষে ও সূগত্রাস্থ পগত্রর মপ্রলক্ষগত জানাগনা যাগে ময, মনৌপলরবহন ন্ত্রণালগে আো ী ০৬২০১৮-০২তালরগে জানুোলর২০১৮- াগসর অনুলিতব্য সভার আগলাচ্যসূচ্ী অনুযােী বাস্তবােন অগ্রেলত প্রলতগবদন আলদষ্ট হগে
অত্রসাথ মপ্ররণ করা হগলা।
সোংর্যলক্ত: বণ ৃনা ম াতাগবক।
স্বাক্ষলরত/ ০১-০২-১৮
ক গ ার এ মক এ ারুক হাসান, লবএন
মচ্োরম্যান
সলচ্ব
মনৌপলরবহন ন্ত্রণালে
েণপ্রজাতন্ত্রী বাোংলাগদশ সরকার
বাোংলাগদশ সলচ্বালে
ঢাকা।
অনুলললপ অবেলত ও প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য :
র্যগ্ম-সলচ্ব (গ াোংলা বন্দর শাো)
মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালে, বাোংলাগদশ সলচ্বালে, ঢাকা।
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।

মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালগে েত ০৯-০১-২০১৮ তালরগে অনুলিত ালসক স ন্বে সভাে গৃহীত লসদ্ধাগের বাস্তবােন অগ্রেলত প্রলতগবদন ।
ক্রঃ নং
1.

২.

আগলাচ্না

গৃহীত লসদ্ধাে
৩। (ক) হাসপাতাগল ক ৃরত নাস ৃগদর ২ে মেণীগত উন্নীতকগণর
লগক্ষয জনপ্রশাসন ন্ত্রণালে ও অথ ৃ ন্ত্রণালগে মপ্রলরত পগত্রর
লবষগে সোংলিষ্ট শাো এবোং ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জনপ্রশাসন
ন্ত্রণালে এবোং অথ ৃ ন্ত্রণাগের সাগথ মযাোগযাে অব্যাহত রােগব
এবোং লবষেটি দ্রুত লনষ্পলির জন্য কায ৃকরী পদগক্ষপ গ্রহণ করগব।
তথ্যালদ মপ্ররণ কগর তা শাো হগত ও বক হগত মটললগ াগন
অবেত করগব। প্রগোজগন ল ও মলটার লদগত হগব।

বাস্তবােন অগ্রেলত
এ লবষগে জনপ্রশাসন ন্ত্রণালগের চ্ালহদা গত মচ্কললষ্ট অনুযােী প্রস্তাব
মপ্ররগণর জন্য মনৌপ এর াধ্যগ েত ১০-০১-২০১৮ তালরগের পগত্র
লনগদ ৃশনা প্রদান করা হগেগে। তগব উক্ত পগত্রর সাগথ মচ্কললষ্ট না পাওোে
ন্ত্রণালগের সাগথ মযাোগযাে কগর মচ্কললষ্ট সোংগ্রহ করা হগেগে। মস গত
প্রস্তাব মপ্ররগণর কায ৃক্র চ্ল ান।
এোড়া বতৃ াগন লবলভন্ন ন্ত্রণালগে আগরা ২৩ টি অলনষ্পন্ন লবষোলদ
রগেগে (সোংর্যলক্ত-“ক” দ্রষ্টব্য)।

(ে) বক এর মচ্োরম্যান সভাগক জানান ময, বরাদ্দকৃত োড়ীগত (ে) বক’র সকল ক কৃ তৃােণগক বক’র এলাকাে স্বপলরবাগর
মতগল বরাদ্দকৃত লসললোং পয ৃাপ্ত নে। গল প্রােশই অলতলরক্ত মতল বসাবাগসর জন্য প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
ব্যবহার করগত হে। লকন্তু ওই অলতলরক্ত মতল ব্যবহাগরর গল অল ট
আপলি মদো হগেগে। বক এর পাগশ ক ৃকতৃাগদর স্বপলরবাগর থাকার
লবষগে আগলাচ্না হে।
শূন্যপগদ জনবল লনগোে প্রসগে:
১। ন্ত্রণালেসহ এর অিীন সকল দপ্তর / সোংস্থাে লবদ্যা ান শূন্য
ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর অনুগ ালদত পদ ২৭৯৬। ক রৃ ত 1155,
পগদর সঠিক পলরসোংখ্যান এবোং লনগোে প্রলক্রোর জন্য গৃহীত
শূন্যপদ 1641, 2 টি স্লগট 345+503 = 848 টি পগদর জন্য
কায ৃক্র ন্ত্রণালেগক অবলহত করগত হগব। সকল িরগনর
োড়পগত্রর প্রস্তাব করা হগেগে গ ৃ প্রলতলনলি ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
লনগোে মকাটা লবভাজগনর াধ্যগ পূরণ করগত হগব। জনবল
জানান।
লনগোগের মক্ষগত্র মকান িরগনর দূনীলত বা অলনে গক প্রেে
মদো যাগব না। প্রকৃত ম িাবীগদর লবলি ম াতাগবক লনগোে
প্রদান করগত হগব।

ৃ তৃা বক’র এলাকাে স্বপলরবাগর
(ে) ইগতা গধ্য বক’র কলতপে ক ক
বাসা স্থানাের কগরগেন। উগেখ্য ময, ম াোংলাগত ১০ (দশ) তলা আবালসক
ভবন লন ৃাগনর পলরকল্পনা গ্রহণ করা হগেগে। উক্ত ভবনগুলল লন ৃানাগে
অবলশষ্ট ক ৃকতৃাগদর পয ৃােক্রগ বক এলাকাে বসবাগসর ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হগব।
১। বকগত েত াস পয ৃে ম াট শূন্য পগদর সোংখ্যা লেল ১৬৪১ টি।
ৃ তৃা ক ৃচ্ারী অবসগর যাওোে এবোং মৃত্যযজলনত কারগণ
বতৃ াগন লকছু ক ক
পদশূন্য হওোে বতৃ াগন শূন্য পগদর সোংখ্যা- ১৬৬৭ টি। উহার ি্যগ
সরাসলর লনগোেগযাগ্য ৮৪৮ টি পগদর লনগোগের োড়পত্র ১২/১০/২০১৭
তালরগে পাওো মেগে। োড়পগত্রর শতৃ ম াতাগবক উহার সতযতা লনলিগতর
জন্য বক হগত ২৫/১০/২০১৭ তালরগে মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালগে পত্র মপ্ররণ
করা হগেগে। মনৌপ হগত প্রদি োড়পগত্রর সতযতা লনলিগতর পর
কর্তৃপগক্ষর লসদ্ধাে গত ৮৪৮ টি পগদর লবজ্ঞলপ্ত প্রদাগনর কায ৃক্র গ্রহণ করা
হগব।

অলনষ্পন্ন লবষোলদ সোংক্রােিঃ
(ক) হাসপাতাগলর ক রৃ ত নাস ৃগদর ২ে মেণীগত উন্নীতকরণ লবষগে
জনপ্রশাসন ন্ত্রণালগে েত ১২/০৭/২০১৭ তালরগে প্রস্তাব মপ্ররণ করা
হগেগে গ ৃ সভাে অবলহত করা হে। অথ ৃ ন্ত্রণালে ও জনপ্রশাসন
ন্ত্রণালে ময সকল তথ্যালদ মচ্গে থাগক তা ন্ত্রণালগের বক শাো ও
বক হগত দ্রুত মপ্ররগণর লবষগে আগলাচ্না করা হে এবোং তথ্যালদ
মপ্ররণ কগর তা মটললগ াগন অবেত করার লবষগে আগলাচ্না করা হে।

২। োড়পত্র প্রাপ্ত শুন্যপদ দ্রুততার সাগথ এবোং লনি ৃালরত স গের ২। ইগতাপূগব ৃ োড়পত্র প্রাপ্ত ম াট (২৫+৪৭)  ৭২ টি পগদর গধ্য ২৫টি
গধ্য লনগোে কায ৃক্র সম্পন্ন করগত হগব। োড়পগত্রর সগে পগদর লললেত ও ম ৌলেক পরীক্ষা গ্রহণ করা হগেগে এবোং প্রাথী চুড়াে
করগণর লগক্ষয ও অবলশষ্ট ৪৭টি পগদ লনগোগের লবষগে ক -ৃ পলরকল্পনা
লনগোে কল টি অনুগ াদন কগর লনগত হগব।
প্রণেগনর লগক্ষয বাোই কল টির সভা আহবাগনর কায ৃক্র চ্ল ান।
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ক্রঃ নং
৩.

আগলাচ্না
অল ট আপলি লনষ্পলিকরণ প্রসগে:
আগলাচ্নাকাগল মদো যাে, নগভম্বর
২০১৭ াগস অল ট আপলির সোংখ্যা
লেল ২৪৯০ টি, জলড়ত টাকা
৫১৪০.৯৩৭১ মকাটি টাকা। এ
পয ৃাগে
র্যগ্মসলচ্ব
(অল ট)
দপ্তর/সোংস্থা হগত অল ট আপলির
লরগপাট ৃ অলভন্ন েগক লতনটি িাগপ
সোংগ্রহপূব ৃক উপস্থাপন কগরন।

গৃহীত লসদ্ধাে
১। দপ্তর/ সোংস্থার ালসক লভলিক ম াট অল ট আপলির লবস্তালরত
তাললকা এবোং লনষ্পলিকৃত তাললকা স ন্বে সভাে উপস্থাপন
করগব। যত দ্রুত সম্ভব অল ট আপলিগুগলা লনষ্পলি করগত হগব।
র্যগ্মসলচ্ব (অল ট) লবষেগুগলা মযাোগযাে কগর লনষ্পলি করগব।

বাস্তবােন অগ্রেলত
১। (ক) জানুোলর-২০১৮ াগস বক-এ মকান নত্যন অল ট আপলি পাওো যােলন।
(ে) উক্ত াগস মকান আপলির ী াোংসা পত্র পাওো যােলন।
(ে) বক’র পত্র নোং-২০০৮ তালরে: ৩১-০৮-১৭ লর: এর াধ্যগ ২০১৪-১৬ এ উত্থালপত ১৪টি
অনুগেগদর ব্র শীট জবাব মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে। পরবতীগত উক্ত ১৪টি আপলির
গধ্য অলগ্র অনুগেদ লহগসগব লচ্লিত ৭টি অনুগেগদর ব্র শীট জবাব বক’র পত্র নোং ৪০৫২ তালরেিঃ
১০-১০-১৭ লরিঃ এর াধ্যগ ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হে; যা মনৌপলরবহন ন্ত্রণালগের পত্র নোং ৩৪৮
তালরেিঃ ২৯-১০-১৭ লরিঃ এর াধ্যগ স্থানীে রাজস্ব অল ট অলিদপ্তর, ঢাকাে মপ্ররণ করা হগেগে।
অদ্যাবলি মকান লসদ্ধাে পাওো যােলন।
(ঘ) েত ০৭-১২-২০১৭ লরিঃ তালরগে ১৭টি অ ী াোংলসত অল ট আপলি লনষ্পলির লবষগে লত্র-পক্ষীে
সভা অনুলিত হগেগে। উক্ত সভাে ৫টি আপলি লনষ্পলির সুপালরশ করা হগেগে। মস গত কায ৃলবরবনী
ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে।
(ঙ) বতৃ াগন অ ী াোংলসত আপলির সোংখ্যা ২১২টি; যার জলড়ত টাকার পলর ান ১৬,৭২৩.৫৯ লক্ষ
টাকা।

২। ন্ত্রণালগের আইন ও অল ট শাো অল ট আপলি সোংক্রাে লবষগে ২। লসদ্ধাে গত েত ০৭/১২/২০১৭ তালরগে একটি লত্র-পক্ষীে সভা অনুলিত হগেগে। উক্ত সভাে ১৭ টি
সোংলিষ্ট দপ্তর/সোংস্থার স ন্বগে প্রলত াগস লিপালক্ষক/লত্রপালক্ষক (অলগ্র ১৩ টি + সািারণ ৪টি) অল ট আপলি উত্থাপন করা হগেলেল।তন্মগধ্য ০৫টি আপলি (৩টি
সভা করগব এবোং এ িারা অব্যাহত রােগত হগব।
সািারণ + ২টি অলগ্র লনষ্পলির) সুপালরশ করা হগেগে। মস গত কায ৃলববরনী প্রস্তুত পূব ৃক েত ২৯০১-২০১৮ তালরগে পত্র সোংখ্যক-৩২৩ এর াধ্যগ মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগেগে।
৩। অল ট আপলির জবাবগুগলা আরও মযৌলক্তক ও বস্তুলনষ্ট উপস্থাপগনর ৩। এ লবষগে প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগে।
জন্য অল ট অলিদপ্তগরর ক কৃ তৃাগদর আ ন্ত্রন জালনগে সকল দপ্তর
ৃ তৃাগদর লনগে একটি
/ সোংস্থার অল ট লবভাগের সোংলিষ্ট ক ক
প্রলশক্ষগণর আগোজন করগত হগব।
৪। ন্ত্রণালগের র্যগ্ম সলচ্ব (অল ট) প্রলত সপ্তাগহ সভা করগব। অল ট ৪। বক সোংলিষ্ট নে।
অল স হগত প্রলতলনলি মপ্ররগণর জন্য সলচ্ব গহাদে এর স্বাক্ষগর
পত্র মপ্ররণ করগব।
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আগলাচ্না
া লা সোংক্রাে :
র্যগ্ম সলচ্ব (অল ট ও আইন) া লা
সম্পগকৃ দপ্তর / সোংস্থা হগত প্রাপ্ত
তথ্যালদ সভাে উপস্থাপন কগরন। এ
পয ৃাগে সভাপলত া লা পলরচ্ালনাে
অলভজ্ঞ আইনজীবী লনগোে কগর এটনী
মজনাগরগলর সহগযােীতা লনগে
রাষ্ট্রপগক্ষ স্বাথ ৃ সোংরক্ষগণ সগচ্ষ্ট
থাকার লবষগে লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন।
এোড়াও, সোংলিষ্ট দপ্তর / সোংস্থার
সোংলিষ্ট ক কৃ তৃােণগক আদালগত
লনেল ত মযাোগযাে অব্যাহত রাোর
লবষগে আগলাচ্না করা হে।

গৃহীত লসদ্ধাে
বাস্তবােন অগ্রেলত
১। া লার মনাটিশ প্রালপ্তর পরই ওকালতনা া, আইনজীবী লনগোে, অনুগেদ ওোরী বক্তব্য ১। া লার মনাটিশ প্রালপ্তর পরই গৃহীত লসদ্ধাে ম াতগবক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
ততরী কগর যথাস গে সোংলিষ্ট আইনজীবীর লনকট মপৌোগনা এবোং Contempt of করা হে। বতৃ াগন বক এ মকান কনগটম্পট া লা মনই।
Court এর লবষগে জরুরী লভলিগত সোংলিষ্ট দপ্তর/ সোংস্থা প্রিানেণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
করগবন। সোংস্থা প্রিানেণ এ লবষগে দালেত্ব প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন। এগত মকান
ব্যতযে ঘটগল তার জন্য সোংলিষ্ট দপ্তর / সোংস্থা দােী থাকগব। এ লবষগে প্রগোজগন া লা
লনষ্পলির জন্য প্যাগনল ল’ইোর লনগোে করগত হগব। া লার লবষগে মযাোগযাে অব্যাহত
এবোং আপগ ট তথ্য রােগত হগব।
২। সোংলিষ্ট দপ্তর / সোংস্থাসমূগহ যাগদর অদ্যাবলি া লার জবাব মপ্ররণ বালক রগেগে তাগদর ২। লসদ্ধাে ম াতগবক া লার জবাব/ঘটনার লববরনী আইন উপগদষ্টার লনকট
মপ্ররণ করা হগেগে। আইন উপগদষ্টােণগক জবাব মপ্ররগণর জন্য অনুগরাি করা
া লার নম্বরসহ দ্রুত জবাব মপ্ররণ করগব। শাো হগত এ জন্য তালেদ প্রদান করগত হগব।
হগেগে।
৩। দপ্তর/ সোংস্থার প্রিানগক লববাদী কগর ময সব া লা দাগের করা হগেগে, মসসব া লার ৩। বকগক লববাদী করা হগেগে এ ন া লার সোংখ্যা বতৃ াগন ১০৮ টি।
ন্ত্রণালগের চ্ালহদা ম াতগবক প্রলত াগস সলচ্ব গহাদে লববাদীভুক্ত আগেন
সোংখ্যা, সোংলিষ্ট তথ্য, গৃহীত কায ৃক্র ন্ত্রণালেগক অবলহত করগত হগব।
এ ন া লার তথ্য ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হে। এোড়া বক সোংলিষ্ট (বাদী ও
লববাদী) ম াট া লার সোংখ্যা-১৬৬ টি।

ৃ তৃা ও জুলনের অল সার লনেল ত
৪। সোংলিষ্ট সোংস্থাগুগলাগক া লাগুগলার লবষগে গলাআপ করার জন্য ুলকছু সোংখ্যক ৪। প্রশাসন লবভাগের ে কল্যাণ ক ক
ক ৃকতৃাগক দালেত্ব প্রদান করগত হগব। সোংস্থা প্রিানেণ এ লবষগে দালেত্ব প্রদাগনর আদালগত ে ন পূব ৃক া লার গলাআপ সোংস্থার প্রিানগক অবলহত কগরন।
প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন। ক কৃ তৃােণ মকাগট ৃ লনেল ত যাতাোত কগর সোংলিষ্ট
কর্তৃপক্ষগক লরগপাট ৃ প্রদান করগবন।
৫। ন্ত্রণালগে সোংলিষ্ট সোংস্থাগক আইন বাোংলা অনুবাগদর জন্য সোংস্থার াধ্যগ এক্সপাট ৃ ৫। ইগতা গধ্য বক’র সোংলিষ্ট আইনসমূহ চ্ট্টগ্রা বন্দগরর আগলাগক বাোংলাে
অনুবাদ কগর মনৌপ এর াধ্যগ েত ১৯-১১-২০১৭ তালরগে আইন
লনগোে লদগত হগব এবোং এর যাবতীে েরচ্গুগলা সোংস্থা বহন করগব।
ন্ত্রণালগের মললজসগলটিভ ও সোংসদ লবষেক লবভাে, বাোংলাগদশ সলচ্বালে
ঢাকাগত মপ্ররণ করা হগেগে।
াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত সোংক্রাে ১। াননীে প্রিান ন্ত্রীর কায ৃালগে প্রদি লনগদ ৃশনার অগ্রেলত প্রলতগবদন প্রলত াগস ১। াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রদি লনগদ ৃশনার অগ্রেলত প্রলতগবদন প্রলত াগসর ০২
:
যথাযথভাগব মপ্ররণ করগত হগব। এ লবষগে আগরা সতকৃ হগত হগব।
তালরগের গধ্য ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হে।
াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত
২। াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত মপলডোং রাো হে না।
যথাস গে বাস্তবােগনর জন্য যথাযথ ২। াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত মকান অবস্থাে মপলডোং থাকগত পারগব না।
পদগক্ষপ গ্রহণ লনলিত করা প্রগোজন
৩। াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত বাস্তবােগনর জন্য ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
গ ৃ সভাে আগলাচ্না হে। এ লবষগে ৩। াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলত বাস্তবােগনর জন্য সোংলিষ্ট সকল দপ্তর/সোংস্থা অগ্রালিকার কর্তৃক ম াোংলা বন্দগরর উন্নেগনর জন্য একটি িারণাপত্র প্রস্তুতপূব ৃক েত ০২ৃকর
সভাপলত
াননীে প্রিান ন্ত্রীর লভলিগত প্রকল্প গ্রহণ করগবন। এ লবষগে অত্র ন্ত্রণালগের পলরকল্পনা উইোং কায ব্যবস্থা ০৮-২০১৭ তালরে ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে।
লনগব।
প্রলতশ্রুলত পূরগণ এবোং লক্ষয াত্রা
অজৃগন দপ্তর/সোংস্থার প্রিানগক আগরা ৪। সোংলিষ্ট দপ্তর / সোংস্থা প্রলতশ্রুলতর অগ্রেলত লনি ৃালরত স গের গধ্য ন্ত্রণালেগক অবলহত ৪। বক কর্তৃক াননীে প্রিান ন্ত্রীর প্রলতশ্রুলতর বাস্তবােন অগ্রেলত প্রলতগবদন
মবশী আেলরক হগত লনগদ ৃশনা প্রদান করগব।
প্রলত াগসর ২ তালরগের গধ্য ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগে থাগক।
কগরন।
৫। লবলভন্ন প্রকল্প এর সাগথ সোংলিষ্ট লনটলরোং ক ৃকতৃােণ সাব ৃক্ষলণক প্রকল্প কাগজর অগ্রেলত ৫। বক’র লবলভন্ন প্রকল্প এর সাগথ সোংলিষ্ট লনটলরোং ক ৃকতৃােণ সাব ৃক্ষলণক
প্রকল্প কাগজর অগ্রেলত লনটলরোং/পলরদশৃন কগর থাগকন। ।
লনটলরোং/পলরদশৃন করগবন।
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আগলাচ্না
লন্ত্রসভা তবঠগকর লসদ্ধাে বাস্তবােন সোংক্রাে :
১৫ আেষ্ট ১৯৭৫ হগত ৯ এলপ্রল ১৯৭৯ পয ৃে এবোং ২৪ াচ্ ৃ
১৯৮২ হগত ১১ নগভম্বর ১৯৮৬ পয ৃে স গের গধ্য
জালরকৃত অধ্যাগদশ রগ ট অনুসাগর দ্রুত হালনাোদকরণ
ও বাোংলা ভাষাে প্রণেন সম্পন্ন করার লসদ্ধাে রগেগে।
এোড়া লন্ত্রসভার লসদ্ধাে বাস্তবােন অগ্রেলত প্রলতগবদন
প্রলত াগসর ০৪ তালরগের গধ্য লন্ত্রপলরষদ লবভাগে
মপ্ররগণর লনগদ ৃশনা রগেগে। এ লনগদ ৃশনা অনুসরগণর জন্য
সকলগক সগচ্ষ্ট থাকগত সভাপলত লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন।
আইন বাোংলাে অনুবাদ সোংক্রাে:
১। দপ্তর/সোংস্থা সোংলিষ্ট ইোংগরজী ভাষাে প্রণীত আইন
বাোংলাে অনুবাদ লবষগে দ্রুত কায ৃক্র গ্রহণ করগত সভাে
গুরুত্বাগরাপ করা হে। ০১টি আইন বাোংলাে অনুবাদ করা
আগে, ০৮টি প্রলক্রোিীণ আগে। Pilotage
Ordinance 1969 গুগলা অনুবাগদর ব্যবস্থা গ্রহন
করা প্রগোজন।

গৃহীত লসদ্ধাে
১। শাোসমূহ লন্ত্রসভার লসদ্ধাে বাস্তবােন লবষেক অগ্রেলত প্রলতগবদন
লনি ৃালরত তালরগের ক পগক্ষ ২ কায ৃলদবগসর পূগব ৃ দপ্তর/ সোংস্থা হগত সোংগ্রহ
কগর উক্ত প্রলতগবদন (হা ৃকলপ ও স টকলপ) ন্ত্রনালগের প্রশাসন-১ শাোে
মপ্ররণ করগব। ন্ত্রণালগের সোংলিষ্ট লসলনের সহকারী সলচ্ব/সহকারী সলচ্ব
স লন্বত প্রলতগবদন লনি ৃালরত তালরগের গধ্য লন্ত্রপলরষদ লবভাগে মপ্ররণ
লনলিত করগবন।
২। লন্ত্রসভা তবঠগক গৃহীত লসদ্ধােসমূহ দ্রুত বাস্তবােগনর মক্ষগত্র সলচ্ব
গহাদেগক অবলহত করগত হগব।

বাস্তবােন অগ্রেলত
১। লন্ত্রসভার লসদ্ধাে বাস্তবােন লবষেক অগ্রেলত প্রলতগবদন লনি ৃালরত তালরগের
গধ্য (হা ৃকলপ ও স টকলপ) ন্ত্রনালগের প্রশাসন-১ শাো সহ মনৌপ এর বক
শাোেও মপ্ররণ করা হগে থাগক ।

২। লন্ত্রসভা তবঠগক গৃহীত লসদ্ধােসমূহ বাস্তবােগনর জন্য নীলতেত অনুগ াদন
গ্রহগণর জন্য মনৌপ এ প্রলক্রোিীন রগেগে।

১/(ক) ময আইনগুগলা এেনও বাোংলাে অনুবাদ করা হেলন। মস মক্ষগত্র (ক) ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর লনগনাক্ত দুটি আইন যথািঃ ১। The Mongla
সোংলিষ্ট দপ্তর/শাো অনুবাগদর প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। প্রলতটি আইন Port Authority Ordinance-1976 ২। The Protection of
Ports (Special Measures) Act. 1948, Act No. xvii of
আপগ ট করগত হগব।
1948. আইন বাোংলাে অনুবাদ কগর মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগেগে।

(ে) আইনগুগলা বই আকাগর প্রস্তুত করার জন্য মনৌ-পলরবহন অলিদপ্তর (ে) ন্ত্রণালে সোংলিষ্ট।
দালেত্ব পালন করগবন।
(ে) মকান দপ্তর/সোংস্থা ময কেটি আইন এেনও বাোংলা ভাষাে রুপাের হেলন (ে) ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর ০২টি আইন যথািঃ২। Pilotage Ordinance 1969 টি বাোংলা তার তথ্য দপ্তর/সোংস্থাসমূহ জরুরী লভলিগত সোংলিষ্ট শাো/অলিশাোে মপ্ররণ (১) The Mongla Port Authority Ordinance-1976 বাোংলাে
রূপাের কগর েত ০৬-০৮-২০১৭ তালরগে মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগেগে।
ভাষাের করার জন্য মনৌ-পলরবহন ন্ত্রনালে/জাহাজ শাো করগব।
পরবতীগত েত ১৭/০৯/২০১৭ তালরগে মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা
লনলিত করগবন গ ৃ সভাে আগলাচ্না হে।
হগেগে। উক্ত আইনটি মভটিোংগের জন্য মনৌপ হগত েত ১৯-১১-২০১৭ তালরগে
আইন ন্ত্রণালগের মললজসগলটিভ ও সোংসদ লবষেক লবভাে, বাোংলাগদশ
সলচ্বালে ঢাকাগত মপ্ররণ করা হগেগে।
(২) The Protection of Ports (Special Measures) Act.
1948, Act No. xvii of 1948. বাোংলাে রূপাের কগর েত
৩১/১০/২০১৬ তালরগে মনৌ-পলরবহন ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে।পরবতীগত
২৮/১১/২০১৭ লরিঃ পুনরাে ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে।
(ঘ) দপ্তর/সোংস্থা বলণ ৃত আইনসমূহ বাোংলা ভাষাে রুপােগরর জন্য (ঘ) এ লবষগে প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগেগে। তদারলক চ্ল ান।
প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব এবোং অনুলবভাে/শাো লনষ্পলির উগদ্যাে
গ্রহণ করগব। সোংলিষ্ট শাো লবষেটি তদারলক করগব।
(ঙ) আইনগুগলা অনুবাগদর লবষগে সোংস্থাগুগলাগক এক্সপাট ৃ লনগোে করগত (ঙ) বক’র ০২টি আইন বাোংলাে রুপাের কগর েত ১৯-১১-২০১৭ তালরে মনৌপ
এর াধ্যগ আইন ন্ত্রণালগে মপ্ররণ করা হগেগে।
হগব। মস সাগথ এক্সপাগট ৃর েরচ্ সোংস্থাগুগলা বহন করগব।
২। The Port Act, 1908 এবোং The Light House Act, 1927 ২। বক সোংলিষ্ট নে।
বাোংলাে ভাষাের/হালনাোদ জরুরী লভলিগত সোংগশািন করগত হগব।
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আগলাচ্না
গৃহীত লসদ্ধাে
ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট হালনােদকরণিঃ
১। ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট লনেল তভাগব হালনাোদ করগত হগব।
লসগে এনাললষ্ট সভাে জানান ময, ন্ত্রণালগের ন্ত্রনালগের সোংলিষ্ট শাো এ লবষগে প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
ওগেবসাইট প্রকাশগযাগ্য তথ্যালদ লনেল তভাগব ২। প্রগতযক দপ্তর/সোংস্থার ওগেবসাইটও লনেল ত হালনাোদ রােগত হগব।
হালনাোদকরগণর কাজ যথাযথভাগব সম্পাদন ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট এ প্রদলশৃত হালনাোদ তথ্য প্রালপ্তর জন্য দপ্তর/
করা হগে। ন্ত্রণালগের ম সবুক মপইজটির সোংস্থা প্রলতলদন ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট লনেল ত পলরদশৃন করগব।
ব্যবহার বাড়াগনার ব্যাপাগর লবস্তালরত আগলাচ্না
করা হে।

বাস্তবােন অগ্রেলত
১। বক সোংলিষ্ট নে।
২। বক’র ওগেবসাইট লনেল ত হালনাোদ করা হে। লননবলণ ৃত তথ্যসমূহ প্রতযহ
আপগলা করা হগে থাগক।
যথািঃ- ১। বন্দগর জাহাজ সোংখ্যা, ২। োলল কগেইনার সোংখ্যা, ৩। তদলনক সারঞ্জা
অবস্থা, ৪। মর ার প্লাে পগেে সোংখ্যা, ৫। মনাটিশ মবা ৃ ও লবজ্ঞলপ্ত, ৬। মটডার লবজ্ঞলপ্ত,
৭। লনগোে লবজ্ঞলপ্ত, ৮। বালদ ৃোং লশল উল, ৯। প্রকাশনা ও মপ্রস লরললজ, ১০। মজাোর
ৃ তৃাগদর তথ্য, ১২। তত্র ালসক, বাৎসলরক
ভাটা ও মনলভগেশনাল তথ্য, ১১। বক’র ক ক
ও ালসক প্রলতগবদনসমূহ, ১৩। ম াকাল পগেে ক ৃকতৃার তথ্য এবোং ১৪। ইগনাগভশন
সোংক্রাে তথ্য আপগলা , যথািঃ (ক) ইগনাগভশ কন ৃার (ে) এসলপএস কন ৃার।
বক হগত প্রতযহ ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট এ প্রদলশৃত হালনাোদ তথ্য প্রালপ্তর
জন্য ন্ত্রণালগের ওগেবসাইট লনেল ত পলরদশৃন করা হে।

৩। ন্ত্রণালগের উন্নেনমূলক কায ৃক্র গুগলা ম সবুগক মবলশ মবলশ প্রচ্ার ৩। বক সোংলিষ্ট নে।
করগত হগব। এ লবষগে সোংলিষ্ট শাো গুরুগত্বর সাগথ কায ৃক্র চ্াললগে যাগব।

9.

৪। ন্ত্রণালগের ম সবুক মপগজ সোংলিষ্ট সকলগক লাইক ও মশোর লদগে ৪। বক সোংলিষ্ট নে।
সোংর্যক্ত থাকগত হগব।
ৃক্র
ইগনাগভশন টি এর কায িঃ
১। ন্ত্রণালগের ইগনাগভশন টি এর কায ৃক্র যথাযথভাগব সম্পাদগনর ১। বক সোংলিষ্ট নে।
সভাে জানগনা হে ময, ন্ত্রণালগের ইগনাগভশন জন্য ন্ত্রণালগের আইটি শাো প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
টি এর কায ৃক্র যথাযথভাগব সম্পন্নকরগণর
২। ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ হগত ইগনাগভশন টী কর্তৃক গৃহীত লতনটি উদ্ভাবনী কাগজর
জন্য প্রলত াগস লনেল ত সভা করা হে। ২। প্রলতটি দপ্তর/সোংস্থা হগত ইগনাগভশন টি কর্তৃক গৃহীত দুটি উদ্ভাবনী অগ্রেলতর ক পৃ লরকল্পনা গ্রহণ করা হগেগেিঃ- (ক) অন লাইগন চ্াকুরীর আগবদন গ্রহণ
সভাপলত গহাদে ন্ত্রণালেসহ দপ্তর/সোংস্থার কাগজর অগ্রেলত পরবতী স ন্বে সভার পূগব ৃই ন্ত্রণালেগক অবলহত করগব। (ে) ম াোংলা বন্দগর তথ্য আকৃাইভ ততলরকরণ এবোং (ে) লন াৃ ণ ঠিকাদারগদর অস্থােী
কাজগুগলাগক সহজীকরণ, দ্রুতকরগণর লবষগে
লবদুযৎ সোংগযাে সহলজকরণ।
সোংলিষ্টগদর আগরা মবলশ আেলরক হগত
লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন।
৩। দপ্তর/সোংস্থা প্রিান লনজস্ব ইগনাগভশন টি এর কায ৃক্র লনেল ত ৩। বক’র মচ্োরম্যান গহাদে লনজস্ব ইগনাগভশন টী এর কায ৃক্র লনেল ত
তদারলক কগর থাগকন।
তদারলক করগব।
৪। ইগনাগভশন কায ৃক্র ন্ত্রণালগের ম সবুক ম াকাল পগেে ক কৃ তৃাগক ৪। বক সোংলিষ্ট নে।
লনেল তভাগব প্রচ্ার করগত হগব।
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আগলাচ্না
বালষ ৃক ক ৃসম্পাদন চুলক্ত :
APA টি এর সোংলিষ্ট ম াকাল পাস ৃন সভাগক অবলহত
কগরন ময, ২০১৭-১৮ অথ ৃ বেগরর বালষ ৃক ক ৃসম্পাদন চুলক্ত
০৬-০৭-২০১৭ তালরগে প্রিান ন্ত্রীর কায ৃালগে স্বাক্ষর
হগেগে। মনৌপলরবহন ন্ত্রণালগের সাগথ আওতািীন ১১টি
দপ্তর/সোংস্থার ২০১৭-১৮ সাগলর বালষ ৃক ক ৃসম্পাদন চুলক্ত
১৫-০৬-২০১৭ তালরগে স্বাক্ষর হগেগে। এলপএ টি এ
ন্ত্রণালগের উপসলচ্ব জনাব গনাোর মহাগসন মক ম াকাল
পগেে ক ৃকতৃা গনানেন মদো হগেগে গ ৃ জানাগনা
হগেগে। APA মত ন্ত্রণালালগের মকাগরর লবষগে লবস্তালরত
আগলাচ্না করা হে।
জাতীে শুদ্ধাচ্ার মকৌশলিঃ
সভাে অবলহত করা হে ময, ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ বেগরর
ন্ত্রণালগের জাতীে শুদ্ধাচ্ার মকৌশল ক ৃপলরকল্পনা ২১-০৬২০১৭ তালরে লন্ত্রপলরষদ লবভাগে দালেল করা হগেগে।
শুদ্ধাচ্ার চ্চ্ ৃার জন্য এ ন্ত্রণালগে ০১ জন ক ৃচ্ালরগক
পুরষ্কার প্রদাগনর লবষগে আগলাচ্না হে। ন্ত্রণালগের
ক ৃকতৃা ও ক চ্ৃ ারীগদর গধ্য উৎসাহ বৃলদ্ধর লগক্ষয
প্রলত াগস মেি ক ৃচ্ারী লনব ৃাচ্ন কগর তাগদর না , পদবী ও
েলবসহ ন্ত্রণালগের ওগেবসাইগট প্রকাশ করা মযগত পাগর।
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গৃহীত লসদ্ধাে
১। বালষ ৃক ক সৃ ম্পাদন চুলক্ত ব্যাপাগর আলাদাভাগব সভা করগত হগব। কার ১। ন্ত্রণালে সোংলিষ্ট।
মকার কত তা মদগে সলচ্ব গহাদেগক লরগপাট ৃ করগত হগব।

বাস্তবােন অগ্রেলত

২। বালষ ৃক ক সৃ ম্পাদন চুলক্ত যথাযথভাগব সম্পগন্নর লগক্ষয েঠিত লবগশষজ্ঞ পুল ২। র্যগ্ম-সলচ্ব (বাগজট) সভা আহবান করগল ম াোংলা বন্দগরর উন্নেন
ও APA টি প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। প্রগতযক সোংস্থার উন্নেন কাগজ কাগজর ব্যে ও েরগচ্র লববরনী মপ্ররণ করা হগব।
কত ব্যে, কত েরচ্ তা র্যগ্ম-সলচ্ব (বাগজট) সভা ম গক তা লনষ্পলি করগব।
৭। লক্ষ াত্রা অনুযােী অজৃগনর লবষগে ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সব ৃদা
৩। লক্ষ াত্রা অনুযােী অজৃগনর লবষগে সগচ্ষ্ট হওোর জন্য সকল দপ্তর/সোংস্থাে
সগচ্ষ্ট।
ও ন্ত্রণালেগক লনগদ ৃশনা প্রদান করা হে।

ৃ তৃাগদর পত্র নোং-৩১, তালরেিঃ ০২-০১-২০১৮ এর াধ্যগ জাতীে শুদ্ধাচ্ার
দপ্তর/ সোংস্থাে শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবােগন াঠ পয ৃাগের ক ক
সগচ্তনতা বৃলদ্ধমূলক প্রলশক্ষণ প্রদান, অনলাইন মরসপন্স লসগে , ই-মটডালরোং, মকৌশল বাস্তবােগনর ২ে তত্র- ালসক প্রলতগবদন মনৌপ এ মপ্ররণ করা
অনলাইন মসবা প্রদান, ই- াইললোং, উদ্ভাবনী িারণা লবষগে ন্ত্রণালে এবোং দপ্তর/ হগেগে।
সোংস্থাসমূহ জরুরী কায ৃকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। ক দৃ ক্ষতার উপর লভলি কগর
প্রলত াগস ন্ত্রণালগের মেি ক চ্ৃ ারী লনব ৃাচ্ন কগর তাগদর না , পদবী ও
েলবসহ ন্ত্রণালগের ওগেবসাইগট প্রকাশ করগব, তার লভলিগতই প্রলত বের
শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কাগরর ব্যবস্থা করগত হগব। এ লবষগে সোংলিষ্ট শাো ব্যবস্থা গ্রহণ
করগব।
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12.

আগলাচ্না
ই- াইললোং সোংক্রাে :
ন্ত্রণালগের কাগজ েলত সঞ্চার ও স্বেতা লনলিত
করগত ইগতা গধ্য ই- াইললোং লবষগে ক কৃ তৃা/
ক ৃচ্ারী পয ৃাগে প্রলশক্ষণ মদো হগেগে। লকছু লকছু
শাোে ইগতা গধ্য ই- াইললোং কায ৃক্র শুরু হগেগে
এবোং তা চ্ল ান রগেগে। এ লবষগে আগরা মবলশ
উগদ্যালে হওোর জন্য সভাপলত সোংলিষ্ট সকলগক
লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন। সভাপলত ই- াইগলর
পাশাপালশ ই-সালভৃগসর উপরও গুরুত্বাগরাপ কগরন।
প্রগতযক দপ্তর/সোংস্থা তাগদর ময মকান একটি
সালভৃসগক ই-সালভৃগস রুপােগরর লগক্ষয কায ৃকর
পদগক্ষপ গ্রহণ করগবন এবোং ই- াইললোং এ
ন্ত্রণালগের অবস্থান উন্নীতকরগণর লগক্ষয টাগেটৃ
লনি ৃারন কগরন। এ লগক্ষয একটি মরা ম্যাপ প্রণেন
কগর অগ্রসর হবার জন্য সভাপলত সোংলিষ্ট দপ্তর/সোংস্থা
প্রিানগক লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন। ন্ত্রণালগের লসগে
এনাললষ্ট ও মপ্রাগ্রা ার প্রলতলদন সলচ্ব গহাদগের
সাগথ ই- াইল লবষগে লরগপাট ৃ করার লবষগে
আগলাচ্না করা হে।

গৃহীত লসদ্ধাে
১। সকল শাোে ই- াইললোং চ্ালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।

বাস্তবােন অগ্রেলত
১। বক’র সকল লবভাগে ই- াইললোং কায ৃক্র চ্ল ান।

২। প্রলত াগস প্রগতযক শাো হগত ১০টি াক মথগক মনাট সৃজন, ১২টি নলথ ২। জানুোলর-২০১৮ াগস ৩০ টি াক মথগক মনাট সৃজন, ৮০ টি নলথ লনষ্পলি
লনষ্পলি ও ৪টি পত্র জারী করগত হগব।
ও ৯৫ টি পত্র জারী করগত হগব।
৩। শাো ক কৃ তৃােণ (সহিঃ সলচ্ব/লসলনিঃ সহিঃ সলচ্ব/উপ সলচ্ব) প্রলত সপ্তাগহ ৩। বক সোংলিষ্ট নে।
০১ লদন (হগত পাগর বুিবার মবলা ২.৩০ ঘটিকা) উগেলেত লক্ষয াত্রা অলজৃত
হগেগে লকনা তা প্রশাসলনক ক কৃ তৃােগণর সাগথ আগলাচ্না পূব ৃক লনলিত
করগবন।
৪। উদ্ধৃতন ক ৃকতৃােণ (র্যগ্ম সলচ্ব ও তদুর্ধি ৃ) লদগন ০২ বার ই- াইললোং এ ৪। বক সোংলিষ্ট নে।
প্রগবশ করতিঃ আেত নলথ/ াক লনষ্পলি করগত পারগবন।
৫। সকল দপ্তর/ সোংস্থা ই- াইল কায ৃক্রগ র অগ্রেলত/ তথ্যালদ ন্ত্রণালেগক ৫। বকগত ই- াইল কায ৃক্রগ র অগ্রেলত/ তথ্যালদ ন্ত্রণালেগক অবলহত করা
ৃ তৃা/ ক চ্ৃ ালরগদর প্রলশক্ষগণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগে থাগক।
অবলহত করগব। প্রগোজগন ক কৃ তৃা/ ক ৃচ্ালরগদর প্রলশক্ষগণর ব্যবস্থা করগব। হে এবোং ক ক
৬। প্রগতযক দপ্তর/সোংস্থা ই- াইললোং এর পাশাপালশ ময মকান একটি সালভৃসগক ৬। বকগত ই- াইললোং এর পাশাপালশ দুটি সালভৃসগক ই-সালভৃগস রুপােগরর
ই-সালভৃগস রুপােগরর কায ৃকর পদগক্ষপ গ্রহণ করগব এবোং এ লগক্ষয একটি কায ৃকর পদগক্ষপ গ্রহণ করা হগেগে, যথািঃ
মরা ম্যাপ প্রণেন করগব।
ক। বতৃ াগন Asycuda World System ব্যবহার কগর এনলবআর মথগক
সরাসলর ই-গ ইল এর াধ্যগ তথ্য সোংগ্রহ কগর জাহাগজর আে ন/
লনে ৃ গনর কায ৃক্র সম্পন্ন করা হে।
ে। বন্দর ব্যবহারকারীগদর সাগথ ম াবাইল ভগেস কগলর াধ্যগ তথ্য লনগে
প্রলতলদগনর ালা াল োলাস/ মবাঝাইগের কায ৃক্র সম্পন্ন করা হে। এ লগক্ষয
একটি মরা ম্যাপ প্রণেন করা হগেগে।
৭। শাো লভলিক পার রগ ন্স সকগলর অবেলতর জন্য ালসক স ন্বে সভাে ৭। বক সোংলিষ্ট নে।
প্রগজক্টগরর াধ্যগ প্রদশৃন করগত হগব এবোং লক্ষ াত্রা অজৃগনর লবষগে
শাোর ক ৃকতৃােণ সভাগক অবলহত করগবন।
৮। পরবতী স ন্বে সভাে ন্ত্রণালে এর পাশাপালশ দপ্তর/সোংস্থার গধ্য ই- ৮। েত ০৯/০১/২০১৮ তালরগে অনুলিত মনৌপ ালসক স ন্বে সভার াধ্যগ
াইগল ১ স্থান অজৃন করগব তাগদরও পুরকার লদগব। এ লবষগে ন্ত্রণালগের জানা মেগে মনৌপ সোংলিষ্ট সোংস্থাগুগলার গধ্য বক ই- াইললোং এ ১ স্থান
অজৃন কগরগে।
লসগে এনাললে উগদ্যাে লনগব।
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১5.

আগলাচ্না

গৃহীত লসদ্ধাে
বাস্তবােন অগ্রেলত
ই-গটডালরোংিঃ
প্রগতযক দপ্তর/সোংস্থাে ই-গটডালরোং কায ৃক্রগ অোংশগ্রহণ কগরগে ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষ ১১ টি ক্রে কায ৃ ই-গটডালরোং এর াধ্যগ সম্পন্ন করা হগেগে।
স্বেতা লনলিত করগত ন্ত্রণালে ও সকল দপ্তর/সোংস্থাে ই- লকনা, তার তথ্য সোংগ্রহপূব ৃক সোংলিষ্ট শাো সভাগক অবলহত করগব। বতৃ াগন ১৪ টি ই-গটডালরোং কাজ চ্ল ান এবোং আরও ০৩ টি কাজ প্রলক্রোিীণ।
মটডালরোং কায ৃক্র চ্ালূর ব্যবস্থা গ্রহগনর জন্য সভাপলত
১। প্রলক্রউরগ ে অ লপএ লসগে র কন াগরন্স রু , ২। প্রলক্রউরগ ে অ কলম্পউটার
লনগদ ৃশনা প্রদান কগরন। লবআই লিউটিএ, টিলস, বক, চ্বক,
র অগটাগ শন, ৩। রুজগভল্ট মজটির গ্যাোংওগে লন াৃ ন কাজ, ৪। বালদ ৃোং পন্টুন উই মুলরোং
বাস্থবক, লবএসলস ই-গটডালরোং এ অোংশগ্রহণ করগব গ ৃ
লেোর সরবরাহ, ৫। ই-লজলপ এর াধ্যগ ১০ টি মুলরোং বো সোংগ্রহ। ৬। কর্তৃপগক্ষর লবলভন্ন
মপ্রাগ্রা ার সভাগক অবলহত কগরন।
স্থাগনর জন্য তবদুযলতক ালা াল সোংগ্রহ, ৭। কর্তৃপগক্ষর খুলনাস্থ আবালসক এলাকার জন্য
৩৫০ মকলভএ মজনাগরটর সোংগ্রহ ইতযালদ।
তথ্য অলিকার আইন (আরটিআই) :
তথ্য অলিকার আইন (আরটিআই) এর আওতাে চ্ালহদা াল ক ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষ তথ্য অলিকার আইন (আরটিআই) এর আওতাে চ্ালহদা াল ক
সভাে অবলহত করা হে ময, এ লবষগে কায ৃক্র যথাযথভাগব প্রগোজনীে তথ্য সরবরাগহর লবষেটি লনলিত করগত হগব। লনলদ ৃষ্ট প্রগোজনীে তথ্য সরবরাগহর লবষেটি লনলিত করা হগে থাগক।
ৃ তৃা পলর ান অথ ৃ মেজারী চ্ালাগনর াধ্যগ জ া প্রদাগনর পর তথ্য
প্রলতপাললত হগে। আরটিআই ম াকাল পগেে ক ক
লহগসগব জনাব শাহ্ এএসএ হালববুর রহ ান হালক , প্রদান করগত হগব।
উপসলচ্ব মক গনানেন মদো হগেগে।
অলভগযাে গ্রহণ ও লনষ্পলি সোংক্রােিঃ
১। সকল শাো দপ্তর / সোংস্থা হগত অলভগযাগের হালনাোদ তাললকা ১। বক’র সকল দপ্তর হগত অলভগযাগের হালনাোদ তাললকা সোংগ্রহ কগর যথাযথ
অলভগযাে গ্রহণ ও লনষ্পলি লবষগে অলতলরক্ত সলচ্ব (প্রশাসন) সোংগ্রহ কগর যথাযথ প্রলতগবদন (হা ৃকলপ ও স টকলপ) প্রলত াগসর প্রলতগবদন (হা ৃকলপ ও স টকলপ) প্রলত াগসর ০৩ তালরগের গধ্য প্রশাসন-৩ শাোে
এর সভাপলতগত্ব লনেল ত সভাে লবস্তালরত আগলাচ্না ও ০৩ তালরগের গধ্য প্রশাসন-৩ শাোে মপ্ররণ করগব।
মপ্ররণ করা হে।
ৃ
পদগক্ষপ গ্রহণ করা হে গ সভাগক অবলহত করা হে।
২। অলভগযাে লনস্পলির লবষগে অলতলরক্ত সলচ্ব পৃথক সভা করগবন ২। বক সোংলিষ্ট নে।
এবোং প্রাপ্ত অলভগযাে দ্রুত লনষ্পলির ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।
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আগলাচ্না

গৃহীত লসদ্ধাে
বাস্তবােন অগ্রেলত
লবলবি :
(ক) প্রগতযক শাো / অলিশাো সোংলিষ্ট ক ৃকতৃা প্রলত াগস অনুলিত স ন্বে (ক) ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রলত াগস মনৌপ এ অনুলিত
(ক) ালসক স ন্বে সভার লসদ্ধাগের অগ্রেলত প্রলতগবদনিঃ
সভার ০৩ (লতন) লদন পূগব ৃই পূব ৃবতী স ন্বে সভার লসদ্ধাগের অগ্রেলত প্রলতগবদন স ন্বে সভার ০৩ (লতন) লদন পূগব ৃই পূব ৃবতী স ন্বে সভার
প্রলত াগস অনুলিত স ন্বে সভার ক পগক্ষ ০৩ (লতন) ক ৃলদবস স্বাক্ষরপূব ৃক প্রশাসন-৩ শাোে মপ্ররণ লনলিত করগবন।
লসদ্ধাগের অগ্রেলত প্রলতগবদন প্রশাসন-৩ শাোে মপ্ররণ করা
পূগব ৃ সকল শাো/অলিশাো হগত পূব ৃবতী সভার লসদ্ধাগের অগ্রেলত
হে।
প্রলতগবদন দালেগলর জন্য বলা হে। তথালপ অলিকাোংশ শাো হগত (ে) অগ্রেলত প্রলতগবদন হা ৃকলপর পাশাপালশ স ট কলপ প্রশাসন-৩ শাোর ই- (ে) অগ্রেলত প্রলতগবদন হা ৃকলপর পাশাপালশ স ট কলপ
হালনাোদ তথ্যালদ প্রালপ্তগত লবলগম্বর কারগণ বা শাো ক ৃকতৃাগক
প্রশাসন-১ শাোসহ মনৌপ এর বক শাোেও ই-গ ইলগযাগে
অবলহত না কগর প্রশাসলনক ক কৃ তৃা কর্তৃক প্রলতগবদন দালেগলর ম ইলগযাগে sas.admin1@mos.gov.bd মপ্ররণ করগত হগব।
মপ্ররণ করা হে।
কারগণ কায ৃপগত্র বাস্তবােন অগ্রেলত অোংশটি যথাযথভাগব
প্রলত ললত হে না গ ৃ লসলনের সহকারী সলচ্ব (প্রশাসন-৩) (ে) দপ্তর/ সোংস্থা হগত অগ্রেলত প্রলতগবদন ন্ত্রণালগের স্ব-স্ব শাোে মপ্ররণ (ে) ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রেলত প্রলতগবদন মনৌপ
সভাগক অবলহত কগরন। এোড়াও ন্ত্রণালগের সকল শাো করগব। এরপর সোংলিষ্ট শাো হগত স লন্বত প্রলতগবদন প্রশাসন-৩ শাোে মপ্ররণ এর বক’র শাোে মপ্ররণ করা হে।
পুরাতন াইলগুগলার কভার পলরবতৃন কগর ানসম্পন্ন াইল করগব।
কভার লদগে াইল ততরী করার উপর আগলাচ্না করা হে। (ঘ) এ লবষগে সোংলিষ্ট শাো ানসম্মত াইল কভার সরবরাগহর প্রগোজনীে
(ঘ) বক সোংলিষ্ট নে।
ন্ত্রণালগে অনুলিত প্রলতটি সভার কায ৃলববরনী সভা স াপ্ত হওোর ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
২৪ ঘোর গধ্য নলথ উথ্থালপত করগত হগব। আো ী ২৬ াচ্ ৃ
২০১৮ হান স্বািীনতা ও জাতীে লদবস উদযাপন উপলগক্ষয সভাে (ঙ) ন্ত্রণালগে অনুলিত সভাগুগলার কায ৃলববরনী সভা স াপ্ত হওোর ২৪ ঘোর
(ঙ) বক সোংলিষ্ট নে।
আগলাচ্না করা হে। সভাে সদরঘাট মথগক আশুললো পয ৃে গধ্য কায ৃলববরনীর নলথ উপস্থাপন করগত হগব।
মনৌপগথ লবলশে লশল্পীেগণর অোংশগ্রহগণ মদশাত্নগবািক সোংেীত
পলরগবশগনর লবষগে আগলাচ্না করা হে। চ্ট্টগ্রা , খুলনা ও (চ্) আো ী ২৬ াচ্ ৃ২০১৮ হান স্বািীনতা ও জাতীে লদবস উদযাপন উপলগক্ষয
ম াোংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পােলা, নারােণেঞ্জ, বলরশাল ও লবআই লিউটিলস সদরঘাট মথগক আশুললো পয ৃে মনৌপগথ লবলশে লশল্পীেগণর (চ্) বক সোংলিষ্ট নে।
চ্াঁদপুর লবআই লিউটিএ ঘাগট বাোংলাগদশ মনৌবালহনী ও মকাষ্ট অোংশগ্রহগণ মদশাত্নগবািক সোংেীত পলরগবশগনর প্রগোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
োগ ৃর জাহাজসমূহ লবকাল ২টা হগত ঐ লদন সূয ৃাস্ত পয ৃে
জনাসািারগণর দশৃগণর জন্য উন্মক্ত রাো হগব লবিাে উক্ত (ে) মস সাগথ চ্ট্টগ্রা , খুলনা ও ম াোংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পােলা,
ঘাটগুগলা জনসািারগণর উগদ্দগে মোলা রাোর লবষগে সভাে নারােণেঞ্জ, বলরশাল ও চ্াঁদপুর নদী বন্দগর বাোংলাগদশ মনৌবালহনী ও মকাষ্ট োগ ৃর (ে) বক সোংলিষ্ট নে।
আগলাচ্না করা হে।
জাহাজসমূহ লবকাল ২টা হগত ঐ লদন সূয ৃাস্ত পয ৃে জনাসািারগণর দশৃগণর জন্য
উন্মক্ত রাো হগব লবিাে উক্ত ঘাটগুগলা জনসািারগণর উগদ্দগে মোলা রাো এবোং
ঘাটগুগলাগক সুসলিত করগব। এ লবষগে লবআই লিউটিএ উগদ্দযাে গ্রহণ করগব
এবোং তার অগ্রেলত পরবতী সভাে উপস্থাপন করগব।

স্বাক্ষলরত/ ০১-০২-১৮
মচ্োরম্যান
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